
Program

Kérjük, regisztráljon a Webináriumra az alábbi űrlap kitöltésével 2021. március 28-ig. Az esemény előtt legkésőbb egy nappal küldjük a
csatlakozás technikai részleteit. Register here: https://forms.gle/wSFZvPsu8NMEeyff7

Csatlakozzon online Zoom webináriumunkhoz, és ismerkedjen meg két ukrajnai civil szervezet jó gyakorlatával a Kárpátok térségéből. Az
program ukrán nyelven zajlik, magyar tolmácsolást biztosítunk. 

Programunk egy négyalakalmas Webinárium-sorozat keretében valósul meg. Következő webinárjaink:
2021. április 14. 17:00 – szlovákiai civil szervezetek jó gyakorlatai 
2021. április 23. 13:00 – lengyel civil szervezetek jó gyakorlatai

KÁRPÁTOK
TÉRSÉGÉNEK 
CIVIL PLATFORMJA

CIVIL INNOVÁCIÓ
Vidéki szervezetek jó gyakorlatai a Kárpátok térségéből

2021. március 29. 14:00-16:30

ELŐADÓINK

Olha Kostianets
A mi Kárpátaljánk

A szervezet fő tevékenységei közé tartozik a volt katonák,
veteránok és a családtagjaik számára nyújtott szakmai
átképzések, társadalmi visszailleszkedést és pszichológiai
adaptációt segítő képzések. A mi Kárpátaljánk a norvég-ukrán
projekt regionális koordinátora. A civil szervezet célja a
kapacitásbővítés és a veteránok szerepének erősítése az
ország társadalmi és gazdasági fejlődésében. A mi Kárpátaljánk
a veteránok társadalmi és pszichológiai visszailleszkedésével
kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, személyes konzultációkat és
képzéseket kínálnak a veteránok foglalkoztatásához. A
szervezet az Ungvári Nemzeti Egyetemmel működik együtt és
az egyetemi oktatókat is bevonja a volt katonák polgári
szakmákba történő átképzésébe. Szorosan együttműködnek a
helyi hatóságokkal, a munkaügyi központtal és a potenciális
munkaadókkal – a vállalkozások vezetőivel és szakembereivel.
Az átképző tanfolyamokat elvégző résztvevők egy évig
konzultációs támogatásban részesülnek a szervezet részéről.
Az elmúlt három évben körülbelül 200 volt katona, veterán és a
családtagjaik részesültek átképzésben, melynek során civil
foglalkozást sajátíthattak el. 

Eleonora Kulchar - elnök, Blaho Jótékonysági Alapítvány, nemzeti
koordinátor, REYN – Ukrajnai Hálózat Projekt
 
A Blaho egy 2003 óta működő szervezet, mely különböző, társadalmi,
oktatási és humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos területeken
tevékenykedik. 2014-ben létrehoztak egy szociális központot és még
abban az évben elindítottak két programot; a „Roma gyerekek iskolai
felkészítése” a 6-7 éves gyerekek fejlesztését célozta meg, a másik
„Roma gyerekek és szüleik koragyerekkori fejlesztése” elnevezésű
projektjük a 2-5 éves gyerekeknek és szüleiknek szól. 2014 és 2020
között 163, iskolakezdés előtt álló roma származású gyerek vehetett
részt fejlesztéseiken, képzésük azóta is folytatódik. 2019-ben Eleonora
lett a REYN-Ukrajnai Hálózat országos koordinátora. Ez a szervezet a
REYN nemzetközi hálózatának része, mely 11 európai országot,
közöttük Ukrajnát is egyesíti. Rendszeres lobbitevékenységet folytatnak
a roma származású gyerekek és velük foglalkozó pedagógusok
érdekében mind helyi, mind országos szinten. 
Beata Mykovych - a Blaho elnökhelyettese, pedagógiai asszisztens,
2010-ben kezdett dolgozni az alapítványnál, 2014 óta pedig a Blaho
Szociális Központban segíti a tanárok munkáját, nevelő, motivációs és
figyelemfelhívó munkát végez a gyerekekkel és szüleikkel.  

14:00 Köszöntő  – Ruslan Zhylenko, a Kárpátok Alapítvány-Ukrajna igazgatója
14:15 Társadalmi adaptáció – a civil életbe való visszatérés – Olha Kostianets, A mi Kárpátaljánk
Az előadás után kérdések és válaszok 
15:15-15:30 Szünet
15:30 Roma gyerekek (2-5 éves) korai képességfejlesztése és a szülőkkel való munka – Eleonora Kulchar & Beata Mykovych, Blaho
Kárpátaljai Reginonális Jótékonysági Alapítvány
Az előadás után kérdések és válaszok 
16:30 Zárás

A program a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg.


